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Toen
Tussen al het regengeweld werden we afgelopen zaterdag getrakteerd op weliswaar een frisse dag, maar met veel zon.
Precies zoals een competitiedag in de herfst zou moeten zijn. Dat was al weer even geleden. Wat ook even geleden
was, het vertrek met mijn eigen team op dezelfde tijd als mijn zoon uit de F. Nu is het vroeg uit bed gaan in het weekend
geen nieuws, maar de vroege vertrektijd en dito aanvangstijd was toch wel weer wennen. Dit gevoel werd nog eens
onderschreven doordat we na de F-jes van Trekvogels mochten aantreden tegen het eerste team van de club.
Ook dat was wel even geleden. Teamgenoot Mark uit de A1 van destijds moest het me vertellen. Wij hebben daar
vroeger ook nog tegen gespeeld. Toen een redelijk grote vereniging die op een aardig niveau (net als wij) speelde met
hun junioren. Hoe anders was het nu. Een vereniging van in totaal 5 teams op een prachtig stukje Kralingse grond.
Ergens wel mooi, ergens wel zonde. VALTO 9 stond voor de jonge honden van Trekvogels 1 op het menu. Ik zal jullie de
details besparen, maar via een matige eerste helft (op papier verloren) en een veel betere tweede helft (op papier
gewonnen) werd het opgeteld toch verlies en zijn de kampioenskansen er vooral voor de tegenstander in plaats voor het
negende. Net als dat het 23 jaar geleden zou zijn geweest, was het verlies nu ook weer zuur. Maar, thuis kunnen we ze
zeker pakken!
De rest van de familie was ook niet 100% succesvol vandaag, of het moeten de wijze lessen zijn geweest. De één kon
kampioen worden, maar verloor uit in Delft. Grote teleurstelling direct na de wedstrijd, wat prima is. Daarna de gehele
dag de zinnen verzet op en om het veld langs de Villa. De ander een gelijkspel, waar winst in de lucht hing. Zelfde
recept. Een zonnige herfstdag ‘op de korfbal’ doet wonderen. Net als de heerlijke dagschotel met ballen! Hoewel de
selectie uit speelde (ook met wisselend resultaat), zat de Villa vol met eters en was het gezellig, net als het toen wel
eens kon zijn. Alleen nu had de bank geen prijzenkast achter zich, waar menig achterhoofd zich tegen heeft gestoten.
Overigens zijn er dan wel weer barkrukken ter compensatie. Je moet er alleen niet vanaf vallen.
Andere hoogtepunten van de dag waren de leuke gesprekken met verschillende mensen in diezelfde herfstzon, het
kampioenschap van de D1 dat met een mooie overwinning de eerste plaats veiligstelde en de wedstrijden van VALTO 4,
5 en 6 die ik weer eens kon zien. Die laatste van heel dichtbij. Een mooie dag om die wedstrijd te fluiten met als kers op
de taart niet alleen de overwinning voor het zesde, maar vooral het presentje dat ik mocht ontvangen in het kader van de
week van de scheidsrechter. Een mooi gebaar in een mooie week. Even 'de scheids’ onder de aandacht. Even weer
scherp waarom hij of zij er eigenlijk staat. Het besef dat er (excuus voor het cliché) zonder scheidsrechters geen
wedstrijden zouden zijn. En dus ook weer een beroep op mensen die worden ingedeeld om goed op te letten wanneer je
er op staat om te fluiten. Je hoeft er maar een paar keer per jaar te staan. En het is echt leuk. En het is echt nodig. Ook
de wedstrijden die we buiten de deur moeten fluiten. Het is leuk dat we op niveau spelen, maar de consequentie is dat
we ook neutraal moeten fluiten en de realiteit is dat we daar dit seizoen een behoorlijke uitdaging hebben. We gaan er
dus eens goed voor zitten hoe we hier een impuls aan kunnen geven. Niet alleen voor dit seizoen, maar ook de
komende seizoenen.
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Hoewel het niet altijd rozengeur en maneschijn is (er zijn voldoende uitdagingen), doen we ook een hele
hoop dingen goed. Een zaterdag als deze doet me dat eens te meer beseffen. Uitgeteld op de bank, na een
wedstrijd spelen + fluiten en een hele dag korfbalzaken, kijk ik naar de stand van VALTO 1. Hoewel echt alle
teams even belangrijk zijn, is dit toch het team waar het meeste naar gekeken wordt, vanuit de club, vanuit
daarbuiten. Het vlaggenschip, zoals dat met een mooi woord heet, staat derde. Derde. In de top van de
overgangsklasse. Natuurlijk is het seizoen nog lang en volgende week komt de koploper op bezoek. Maar ik
kijk vooral graag naar de positieve puntjes. De lichtpuntjes. Kijk eens waar we vandaan komen. En VALTO
2, vormt samen met het eerste de selectie. Even zo belangrijk, want ze staan er wel als er blessures zijn, als
het ene team in Veenendaal speelt en het andere in Middelburg. Dat geeft extra uitdagingen. En dan zit het
soms niet mee. Eén puntje verschil verliezen. Winst was zeker mogelijk. Komt vast en zeker goed als we
thuisspelen. Met de ploegen die nu in de onderste helft van de ranglijst staan nog voor de boeg de komende
drie weken, is het van belang wij als club achter ze staan. Letterlijk. Langs het veld. Niet teveel achterom
kijken. Toen was echt niet alles altijd beter. De toekomst ligt voor ons. Kijk vooruit en kijk omhoog. En kijk
ook eens opzij. Naar de mensen die belangrijk zijn. Om het veld. In het veld. Complimentjes zijn gratis. Denk
aan de scheidsrechter. Niet alleen deze week.
Namens het bestuur,
Jan Jaap Elenbaas

Algemene Leden vergadering maandag 14 oktober 2019 20:00 uur
Graag nodigen wij alle leden uit voor de najaar ALV op 14 oktober om 20:00 uur in Villa VALTO.
Ouders van leden zijn van harte welkom om hun kinderen te vertegenwoordigen tijdens de ALV.
Agenda:
1. Opening door de voorzitter
2. Vaststellen notulen voorjaarsvergadering 2019
3. Terugblik seizoen 2018-2019
4. Verslag kascommissie en aanstellen nieuw lid kascommissie
5. Vaststellen jaarrekening 2018-2019
6. Vaststellen begroting 2019-2020
7. Uitreiken ere-kleinnood
8. Plannen en mededelingen bestuur
9. Verbouwing Villa
10. Bestuurswisselingen
1. Aftredend en niet herkiesbaar: voorzitter: Jan Jaap Elenbaas
2. Aftredend en niet herkiesbaar: bestuurslid Marketing: Marije van Daalen
3. Aftredend en niet herkiesbaar: bestuurslid Technische Zaken: Bart Versteegen
4. Het bestuur stelt als nieuwe voorzitter voor: Marco Stolze
5. Het bestuur stelt als nieuw bestuurslid Marketing voor: Bart Versteegen
6. Het bestuur stelt als nieuw bestuurslid Technische Zaken voor: Jan Jaap Elenbaas
Tegenkandidaten kunnen zich uiterlijk 3x24 uur voor de vergadering aanmelden bij een
bestuurslid (bij voorkeur de secretaris).
11. Rondvraag
Korte vragen kunnen in de vergadering worden gesteld. Voorstellen ter behandeling op een
algemene vergadering dienen tenminste 3x24 uur voor aanvang van de vergadering schriftelijk bij
de secretaris te worden ingediend. De jaarrekening en begroting kunnen vanaf 6 oktober bij de
penningmeester worden opgevraagd.
Namens het bestuur, Fiona Rijsdijk
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Zaterdag 12 oktober 2019
16:00

VALTO 1

-

Pernix 1

14:30
12:00
11:00
16:55
12:00
14:00
17:00
17:30
10:00
14:15
15:35
11:30
13:15
12:00
13:30
11:00
13:15
12:15
11:15
13:00
10:15
09:15
10:00
11:00
09:00
10:00
11:30
10:00
10:00
10:30
12:00
09:00
09:00
10:00

VALTO 2
KZ Danaïden 5
Excelsior (D) 5
VALTO 5
Paal Centraal 4
Weidevogels 5
Avanti/ 9
VALTO 9
ONDO (G) A1
VALTO A2
VALTO A3
Avanti/ A6
VALTO B1
VALTO B2
Avanti B3
VALTO C1
VALTO C2
VALTO C3
VALTO C4
Refleks C2
VALTO D2
VALTO D3
Weidevogels D2
Die Haghe E1
VALTO E2
Phoenix E2
ONDO (G) E7
VALTO E5
VALTO E6
ONDO (G) E12
DES (D) E1
VALTO F1
DES (D) F1
VALTO F3

-

Pernix 2
VALTO 3
VALTO 4
Achilles (Hg) 6
VALTO 6
VALTO 7
VALTO 8
ONDO (G) 4
VALTO A1
ONDO (G) A2
Fortuna/ A4
VALTO A4
Fortis B1
Weidevogels B1
VALTO B3
GG/IJskoud de Beste C1
ODO C1
RWA C2
ONDO (G) C4
VALTO C5
Excelsior (D) D2
Excelsior (D) D3
VALTO D4
VALTO E1
Avanti/ E1
VALTO E3
VALTO E4
Dijkvogels E2
ONDO (G) E10
VALTO E7
VALTO E8
ONDO (G) F2
VALTO F2
Vriendenschaar (B) F2

G.J. Habben Jansen
M S de Groot
Bert Gelissen

Henk v Grootheest
Laurens Verbaan
Gerard van Gend
Nick Voskamp
Arjan Roos
Kees van Wijk
Thom Voskamp
Marco Boekestijn
Jolanda Berkhout
Zané de Roo
Julia van der Eijk
Daniel Klaassen
Marije van Dalen
M Verlint-Hulsman
Hein Aafjes
Jimmy van der Meer
Romy Lansbergen
Jasmijn de Vries
Nikki van der Hak
Amber Jans

Opstelling zaterdag 12 oktober
Zie hieronder de opstelling voor a.s. zaterdag 12 oktober.
Helaas nog veel open gaten, dus als je nog ergens in kunt vallen, laat het me weten.
VALTO 3, uit om 12.00 uur, vertrek 10.45 uur
Simon, Floris, Danny, Max en Ruben K
Fleur, Inge, Elise, Lisanne O en Myrte
VALTO 4, uit om 11.00 uur, vertrek 10.00 uur
Twan K, Michael, Thomas en Steven, res: ??
Manon, Rosalie, Esmee en Joyce, res: ??
VALTO 5, thuis om 16.55 uur, aanwezig 16.15 uur
Marco B, Mark, Jeroen, Hans en Frank
Esther, Marleen B, Annemieke, Hellen en Petra D
VALTO 6, uit om 12.00 uur, vertrek 11.00 uur
Wouter W, Laurens E, Daniël, Bart V, Jesper en Nick
Ryanne, Lysanne, res: 3 x ??
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De Zwet

15:00

De Zwet
Montgomerystraat
Biesland
De Zwet
TU Delft
Merenveld
De Groene Wijdte
De Zwet
Juliana Sportpark
De Zwet
De Zwet
De Groene Wijdte
De Zwet
De Zwet
De Groene Wijdte
De Zwet
De Zwet
De Zwet
De Zwet
Prinses Irene
De Zwet
De Zwet
Merenveld
Baambruggestraat 10
De Zwet
Doornenplantsoen
Juliana Sportpark
De Zwet
Sportpark De Zwet
Juliana Sportpark
Sportpark Biesland
Sportpark De Zwet
Sportpark Biesland
Sportpark De Zwet

13:30
11:00
10:00
16:25
11:00
13:00
16:00
17:00
08:30
13:45
14:35
10:00
12:45
11:30
12:30
10:30
12:45
11:45
10:45
12:00
09:45
08:45
09:00
10:00
08:30
09:00
10:30
09:30
09:30
09:30
11:00
08:30
08:00

AL MEER DAN
100 JAAR
UITSTEKEND
TIMMERWERK
Jan van de Laarweg 10 De Lier
T (0174) 521555
F (0174) 521655
E ljmvadri@kabelfoon.nl

VALTO 7, uit om 14.00 uur, vertrek 13.00 uur
Twan B, Rinze, Vincent H, res: 2 x ??
Petra, Gerda, Marije, Marcella en Suzan
VALTO 8, uit om 17.00 uur, vertrek 16.00 uur
Dave, Michiel, Arie en Bart, res: 2 x ??
Jolanda, Marleen en Leonie, res: 2 of 3 x ??
VALTO 9, thuis om 17.30 uur, aanwezig 17.00 uur
Jan-Jaap, Sjors, Erik, Frans en Richard
Claudia, Marja, Marloes en Vera E, res: ??

Uitslagen zaterdag 5 oktober
ONDO (M) 1
SKF 3
VALTO 3
VALTO 4
VALTO 5
VALTO 6
VALTO 7
VALTO 8
Trekvogels 1
VALTO A1
Dijkvogels A1
Refleks A3
VALTO A4
Fortuna B1
ODO B1
VALTO B3
VALTO C1
Avanti/ C4

-

VALTO 1
14 - 18
VALTO 2
18 - 17
KVS/Maritiem 5
19 - 13
HKC (Ha) 4
13 - 15
VEO 4
11 - 12
GKV (H) 3
19 - 10
Dijkvogels 5
11 - 15
DES (D) 7
10 - 9
VALTO 9
14 - 10
VEO A1
19 - 11
VALTO A2
10 - 6
VALTO A3
5 - 13
ONDO (G) A4
7-7
VALTO B1
12 - 10
VALTO B2
15 - 14
Nikantes B1
15 - 6
TOP/ C1
7-7
VALTO C2
5-5

Olympia (S) C2
Excelsior C3
VALTO C5
VALTO D1
Avanti/ D3
DES (D) D2
VALTO D4
Excelsior E1
VALTO E3
VALTO E4
Die Haghe E2
Phoenix E3
VALTO E7
VALTO E8
Fortuna F2
VALTO F2
Weidevogels F2

-

VALTO C3
VALTO C4
Phoenix C2
IJsselvogels D1
VALTO D2
VALTO D3
Excelsior (D) D4
VALTO E2
Fortuna/ E2
KVS/ME2
VALTO E5
VALTO E6
Avanti E7
GKV (H) E1
VALTO F1
Fortuna F3
VALTO F3

8-2
10 - 1
6 - 10
7-1
6-4
1-8
8-0
8-9
18 - 10
15 - 2
4-7
0 - 11
4-5
3 - 16
11 - 8
5 - 10
6-5

Nabeschouwingen TC
VALTO 1 speelde uit tegen ONDO (M). Door de winst vorige week op Excelsior stond het vlaggenschip twee
punten boven ONDO, een belangrijke wedstrijd dus. Het eerste begon voortvarend aan de wedstrijd en wist
al gauw een 106 voorsprong op te bouwen. ONDO vocht zich terug en zo stond het met rust weer gelijk, 8-8.
In de tweede helft bleef het lang spannend, maar wist VALTO wel steeds een voorsprong te houden.
Uiteindelijk won het met 14-18, en zo staat het eerste, samen met SDO, op de tweede plek met zes punten
uit vijf wedstrijden. Koploper Pernix, die zaterdag op bezoek komt in De Lier, heeft nog geen puntverlies.
VALTO 2 speelde uit tegen SKF 3, wederom een oud geroutineerde ploeg. Het tweede begon goed aan de
wedstrijd en pakte de eerste helft steeds een kleine voorsprong. Helaas kon ze niet voorkomen dat richting
het einde van de wedstrijd SKF de voorsprong overnam. Uiteindelijk werd er met een minimaal verschil
verloren, 18-17. Het tweede staat nu met vier punten uit vijf wedstrijden in de middenmoot, samen met
Oranje Wit 2 en Pernix 2. Die laatste ploeg komt zaterdag naar De Lier en bij winst kan er dus een stapje
omhoog gezet worden.
VALTO 3 speelde thuis tegen KVS 5, dat nog met nul punten onderaan staat, terwijl het derde, zonder
puntverlies en met vier punten los op de nummer twee, bovenaan staat. Het derde begon goed aan de
wedstrijd, maar al gauw stagneerde de score, waardoor KVS wat terug kon gaan doen. Echt spannend werd
het nooit, maar de verwachte monsterscore bleef ook enigszins uit. Al met al wel een duidelijke overwinning:
19-13. A.s. zaterdag speelt het derde uit tegen KZ Danaïden 5. Samen met Meervogels 3 bevindt deze
ploeg zich op de 2e plek, met vier punten achterstand op VALTO 3.
VALTO 4 speelde thuis tegen koploper HKC 4. Het wil nog niet zo lukken bij het vierde, en het probleem zit
hem vooral in het afronden. Alleen de eerste wedstrijd werd er 16x gescoord, daarna volgde er drie
wedstrijden met respectievelijk 9, 13 en 8 doelpunten.
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Ook dit keer zag het spel er op zich prima uit, maar werd er te weinig gescoord, waardoor er met 13-15
verloren werd. Wat op zich geen schande is, omdat je tegen de koploper speelt, die alle wedstrijden nog wist
te winnen. A.s. zaterdag speelt het vierde uit tegen Excelsior 5, een ploeg die zes punten wist te behalen uit
de eerste vijf wedstrijden, terwijl het vierde er tot nu toe drie wist te behalen.
VALTO 5 speelde thuis tegen VEO 4. Beide ploegen wisten tot nu toe twee keer te winnen en gezien het
wedstrijdverloop waren de ploegen aan elkaar gewaagd. De wedstrijd ging gelijk op, waarbij de doelpunten
schaars waren. Via een 4-5 ruststand werd er uiteindelijk met 11-12 verloren. A.s. zaterdag speelt het vijfde
thuis tegen Achilles 6, dat nog zonder punten onderaan staat, dus dan moeten er weer punten gehaald gaan
worden.
VALTO 6 speelde thuis tegen GKV 3. Het zesde is begonnen aan de returnwedstrijden en aangezien ze uit
met 10-14 van deze ploeg hadden gewonnen en GKV verder ook nog geen punten wist te behalen, was de
verwachting dat er weer gewonnen zou kunnen worden. En dat deed het zesde op een overtuigende manier:
19-10. De komende twee weken volgen twee belangrijke wedstrijden op weg naar het kampioenschap. Het
zesde staat één punt voor op Paal Centraal 4 en Fortuna 6, en moet nog tegen beide ploegen spelen. Te
beginnen a.s. zaterdag uit tegen Paal Centraal. Thuis werd er met 10-8 gewonnen.
VALTO 7 speelde thuis tegen Dijkvogels 5. Uit werd er met 7-12 van deze ploeg gewonnen en aangezien
Dijkvogels verder ook nog niet wist te winnen, waren de verwachtingen hoog gespannen. Helaas kon het
zevende deze favorietenrol niet waarmaken, want er werd dit keer met 11-15 verloren. A.s. zaterdag speelt
het zevende haar laatste veldwedstrijd, uit tegen één van de koplopers, Weidevogels 5. Thuis werd er met
10-11 verloren.
VALTO 8 speelde thuis tegen DES 7. In de uitwedstrijd wist het achtste met 7-9 te winnen. Gezien de stand
moest het ook mogelijk zijn om dit keer weer de punten te pakken, want DES stond met nul punten onderaan
en het achtste wist al drie punten te halen, al was het nog niet echt op overtuigende wijze, want scorend wil
het nog niet zo lukken. In de eerste vier wedstrijden werd er in totaal maar 33 keer gescoord. Ook dit keer
waren de doelpunten weer schaars, maar als je er gewoon één meer scoort dan de tegenstander is er niks
aan de hand en win je met 10-9. A.s. zaterdag speelt het achtste haar laatste wedstrijd, uit tegen koploper
Avanti 9. Thuis werd er met 7-9 verloren.
VALTO 9 speelde uit tegen koploper Trekvogels 1. Er werd nog niet eerder tegen dit team gespeeld en bij
winst kon het negende de koppositie overpakken. Helaas was dit makkelijker gezegd dan gedaan. Misschien
kwam het door het vroege tijdstip (10.30 uur) of het ontbreken van het thuispubliek, maar er werd uiteindelijk
met 14-10 verloren. A.s. zaterdag speelt het negende thuis tegen ONDO 4, die nog geen punt wist te halen
en waar in de uitwedstrijd met 8-10 van werd gewonnen.
VALTO A1 speelde thuis tegen VEO A1. Als je naar de eerdere uitslagen kijkt, heeft VEO wisselende
resultaten behaald en is daardoor wat onberekenbaar. Het werd een moeizame eerste helft waarin VEO
lange tijd bij kon blijven. Pas in de tweede helft werd het verschil gemaakt en werd er uiteindelijk toch een
ruime overwinning neergezet: 19-11. A.s. zaterdag speelt de A1 uit tegen koploper ONDO A1. ONDO wist tot
nu toe alle wedstrijden te winnen, terwijl VALTO in haar eerste wedstrijd een kostbaar punt liet liggen tegen
Weidevogels A1. Er moet dus gewonnen worden om de koppositie over te nemen.
VALTO A2 speelde uit tegen Dijkvogels A1. Geen hoogstaande wedstrijd, waarin er vooral aan de kant van
VALTO veel te weinig doelpunten vielen. Als je er in de hele wedstrijd maar zes weet te maken, maak je het
jezelf wel heel lastig. Dat bleek ook wel, want er werd met 10-6 verloren. A.s. zaterdag speelt de A2 thuis
tegen ONDO A2. Deze ploeg heeft twee punten meer gehaald en bij winst kan VALTO dus op gelijke hoogte
komen.
VALTO A3 speelde uit tegen Refleks A3. De thuiswedstrijd tegen deze ploeg werd bij een stand van 3-2
gestaakt vanwege de vele regen die toen viel en het te natte veld. Dit keer werkte het weer wel mee, al was
het fris het bleef wel de hele wedstrijd droog. Hierdoor kon de A3 ook makkelijker tot scoren komen en werd
het een ruime overwinning: 5-13. A.s. zaterdag speelt de A3 thuis tegen Fortuna A4. Uit werd er met 14-7
van deze ploeg verloren.
VALTO A4 speelde thuis tegen koploper ONDO A4. Uit werd er met 9-6 verloren, maar had er zeker meer in
gezeten. Dit keer begon de A4 heel goed aan de wedstrijd en stond het met rust 4-1 voor. Ook in de tweede
helft ging het lange tijd de goede kant op, maar na een tussenstand van 7-3 stagneerde de score en kon de
A4 niet voorkomen dat ONDO langszij wist te komen: 7-7. Jammer, want hiermee wist ONDO het
kampioenschap veilig te stellen. De A4 speelt a.s. zaterdag uit tegen Avanti A6. Thuis werd er met 10-7
gewonnen.
VALTO B1 speelde uit tegen koploper Fortuna B1. In de voorbereiding werd er al tegen deze ploeg
gespeeld en toen bleek ze nog een maat te groot voor VALTO. Inmiddels zijn we een paar wedstrijden
verder en doet de B1 het toch wel verrassend goed in de hoofdklasse. Vorige week werd pas voor het eerst
verloren, tegen PKC B1. De B1 kende een valse start en kwam al gauw op een 3-0 achterstand. Daarna
knokte de B1 zich terug in de wedstrijd en met rust stond het 5-5. Na rust wist de B1 een gaatje te slaan, 5-7,
maar wist dat helaas niet vol te houden. Uiteindelijk ging Fortuna er toch met de winst vandoor: 12-10. A.s.
zaterdag speelt de B1 thuis tegen Fortis B1, die tot nu toe één punt meer wist te halen dan VALTO. Bij winst
kan de B1 dus Fortis voorbij op de ranglijst.
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VALTO B2 speelde uit tegen koploper ODO B1. In de thuiswedstrijd werd de B2 een beetje overklast door
ODO en werd er met 6-11 verloren. Dit keer een gelijk opgaande strijd, en moest ODO tot het uiterste gaan
om de punten en daarmee ook het kampioenschap binnen te halen. Helaas kwam VALTO net tekort en werd
er nipt verloren: 15-14. A.s. zaterdag speelt de B2 haar laatste veldwedstrijd, thuis tegen Weidevogels B1.
Uit werd er met 10-20 gewonnen.
VALTO B3 speelde thuis tegen Nikantes B1. Uit werd er met 2-11 van deze ploeg gewonnen. Ook dit keer
wist de B3 de korf weer lekker te vinden en werd er een ruime overwinning behaald: 15-6. A.s. zaterdag
speelt de B3 haar laatste veldwedstrijd, uit tegen Avanti B3. Beide ploegen hebben na vijf wedstrijden vier
punten gehaald. Thuis werd er met 7-14 verloren.
VALTO C1 speelde thuis tegen TOP C1. De C1 heeft het moeilijk in de hoofdklasse, en wist pas één punt te
halen. Gezien de ranglijst moest het mogelijk zijn om tegen TOP weer wat punten bij te schrijven, want die
wisten nog helemaal geen punten te halen. Uiteraard zal TOP dat ook gedacht hebben, waardoor het een
gelijk opgaande wedstrijd werd, waar uiteindelijk de punten werden gedeeld: 7-7. A.s. zaterdag speelt de C1
thuis tegen Groen Geel C1. Gezien de uitslagen van deze ploeg is dit misschien ook een wat gelijkwaardige
tegenstander.
VALTO C2 speelde uit tegen Avanti C4. Thuis werd er met 5-2 van deze ploeg gewonnen, maar dat was de
eerste wedstrijd van het seizoen. Dit keer was Avanti beter in de afronding en daardoor werd er gelijk
gespeeld: 5-5. A.s. zaterdag speelt de C2 haar laatste veldwedstrijd thuis tegen ODO C1. Uit werd er met 63 verloren.
VALTO C3 speelde uit tegen Olympia C2. De C3 speelt in haar poule maar één keer tegen elke
tegenstander en daardoor zijn er dus geen eerdere resultaten waarmee vergeleken kan worden. Wel kan er
naar de stand gekeken worden en daaruit bleek dat Olympia nog geen punten had gehaald, terwijl VALTO er
drie had. Toch kon de C3 niet voorkomen dat er vrij kansloos verloren werd: 8-2. Er werd niet slecht
gespeeld, maar de bal wilde er niet echt in. A.s. zaterdag speelt de C3 haar laatste veldwedstrijd, thuis tegen
RWA C2.
VALTO C4 speelde uit tegen koploper Excelsior C3. Thuis werd er met 0-10 verloren en de verwachting was
ook niet dat er dit keer meer in zat, aangezien Excelsior alles met ruime cijfers wist te winnen. Gelukkig werd
dit keer wel de eer gered door in ieder geval één keer te scoren, het werd 10-1. A.s. zaterdag speelt de C4
thuis tegen ONDO C4. Uit werd hier met 2-4 van gewonnen, dus laten we hopen dat dit keer ook weer lukt
en jullie het veldseizoen positief af kunnen sluiten.
VALTO C5 speelde thuis tegen koploper Phoenix C2. Uit werd er met 9-5 verloren. De C5 speelde een
slappe wedstrijd, waarin veel balverlies werd geleden. Door het vele balverlies kon er weinig aangevallen
worden en dan valt het ook niet mee om te scoren. Eindstand: 6-10. A.s. zaterdag de laatste veldwedstrijd,
uit tegen Refleks C2. Thuis werd er nipt verloren, 6-7.
VALTO D1 speelde haar kampioenswedstrijd, thuis tegen IJsselvogels D1. Uit werd er met 9-12 gewonnen.
Dit keer had de D1 veel kansen nodig om tot afronden te komen, misschien toch wat extra spanning?!
Gelukkig zat het verdedigend wel goed, want IJsselvogels kreeg nauwelijks kansen. Hierdoor werd er met 71 gewonnen en was het kampioenschap een feit. GEFELICITEERD! De laatste veldwedstrijd van de D1
wordt gespeeld op donderdag 17 oktober, uit tegen Nieuwerkerk D2. Thuis werd er met 13-1 gewonnen.
VALTO D2 speelde uit tegen Avanti D3. Een heuse kampioenswedstrijd, omdat beide ploegen na vier
wedstrijden 6 punten hadden behaald. Thuis werd er met 7-2 gewonnen, dus de verwachtingen waren hoog
gespannen. De D2 begon echter niet goed aan de wedstrijd en keek al gauw tegen een achterstand aan.
Richting de rust kwam de D2 wel beter in de wedstrijd en met rust stond het 4-3. In de tweede helft was het
slordig aan beide kanten, maar bleef het wel lang spannend. Uiteindelijk was het Avanti die met 6-4 wist te
winnen en dus kampioen werd. A.s. zaterdag de laatste veldwedstrijd, thuis tegen Excelsior D2. Uit werd er
met 6-5 verloren, tijd voor sportieve revanche.
VALTO D3 speelde uit tegen DES D2. Thuis werd er met 14-2 gewonnen, en aangezien DES helemaal nog
geen punten had gehaald, was de verwachting dat het dit keer ook moest lukken. Het was even schrikken,
omdat DES het eerste doelpunt wist te maken, maar gelukkig was dat ook hun enige doelpunt. VALTO wist
de korf een stuk makkelijker te vinden, al werden er ook nog zes doelpunten afgefloten voor verdedigd, en
zo werd er met 1-8 gewonnen. A.s. zaterdag speelt de D3 haar laatste veldwedstrijd en dat is ook gelijk een
kampioenswedstrijd. De D3 staat nu samen met Phoenix D4 bovenaan met acht punten uit vijf wedstrijden.
De D3 speelt thuis tegen Excelsior D3 en is bij winst kampioen, al dan niet samen met Phoenix. Uit wist de
D3 met 6-9 van Excelsior te winnen.
VALTO D4 speelde thuis tegen Excelsior D4. Uit werd er met 6-13 gewonnen, en aangezien Excelsior
verder ook nog geen punt had gehaald, moest het mogelijk zijn om ook dit keer weer de punten te pakken.
Het werd een eenzijdige wedstrijd waarin Excelsior vooral aanvallend weinig te vertellen had. De D4 zelf wist
wat minder vaak te scoren dan de uitwedstrijd, maar door het goede verdedigen, werd het wel weer een
ruime overwinning: 8-0. A.s. zaterdag speelt de D4 haar laatste veldwedstrijd, uit tegen kampioen
Weidevogels D2. Thuis werd er met 1-12 verloren.
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VALTO E1 had een vrij weekend, doordeweeks hadden zij al gespeeld tegen Refleks. Deze wedstrijd ging
verloren met 14-17 maar dat was een flinke verbetering ten opzichte van de eerste wedstrijd tegen Refleks.
VALTO E2 had met Excelsior een leuke en gewaagde tegenstander. De hele wedstrijd ging het gelijk op,
maar net als de vorige keer wist de E2 in de laatste minuut de 2 punten te bemachtigen. 8-9 gewonnen!
VALTO E3 speelde tegen Fortuna en hebben gewonnen met 17-7. De aanvallen liepen erg goed en ze
speelde goed samen en kwamen zo snel tot kansen. Verdedigend zaten ze erg goed tussen en maakte het
de tegenstanders zo erg lastig om te scoren. Verdiend gewonnen dus.
VALTO E4 heeft een supergoede pot gespeeld tegen KVS. Na de eerste minuten stond het al 5-0 voor. Ze
waren scherp, fel en de coaches hebben tijdens de wedstrijd grote glimlachen van plezier op de gezichten
van de kids gezien. Dit resulteerde in een overwinning van 15-2.
VALTO E5 speelde tegen Die Haghe. Ze hebben 7-4 gewonnen. Gerard was er zelf niet bij, maar wat hij
gehoord heeft van de ouders, hebben ze erg goed gespeeld.
VALTO E6 nam het op tegen Phoenix. Waar het de afgelopen weken zonder punten thuis kwam, gingen ze
er nu met de punten vandoor. Een dikke 11-0 overwinning.
VALTO E7 speelde thuis tegen Avanti E7 met de mogelijkheid om kampioen te worden. Ze begonnen erg
sterk met een 2-0 voorsprong, maar later verzwakten ze een beetje en werd het 4-4 gelijk. Hierna wist de
tegenstander in de laatste paar minuten nog een keer te scoren en zo werd de eindstand was dus 4-5.
Helaas dat ze niet gewonnen hebben en geen kampioen zijn geworden, maar ze zetten alles op alles om de
volgende wedstrijd weer winnen.
VALTO E8 speelde tegen GKV. De tegenstanders had grote heren, waar de E8 het lastig door kreeg. Er
zaten wel hele leuke aanvallen tussen en verdedigend ging het in vlagen ook goed. Ze hebben helaas wel
met 3-16 verloren.
VALTO F1 speelde hun kampioenswedstrijd uit tegen Fortuna F2. De wedstrijd begon moeilijk voor ons,
Fortuna had een goed en fel heertje die makkelijk kon gooien en schieten. Dat vond de F1 lastig verdedigen
waardoor we met de rust 7-2 achterstonden. Ondanks dat wisten ze terug te knokken tot 9-7 maar het was
helaas niet genoeg. Ze verloren uiteindelijk met 11-8, helaas geen kampioen maar wel super goed
teruggekomen en heel goed gespeeld.
VALTO F2 speelde ook tegen Fortuna. Ook de F2 had het lastig en moest een nederlaag slikken. De uitslag
was uiteindelijk 5-10.
VALTO F3 speelde tegen Weidevogels F2. Het ging heel goed, ondanks de kou. Eerst kwam de F3 achter
maar ze hadden heel veel goeie kansen en we werkte goed samen. Zo bleef het een spannende wedstrijd,
die jammer genoeg wel verloren werd met 5-4.
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Van de TC
De vijfde ronde. Een afwisselend 2-punten-weekend voor de
selectie afgelopen zaterdag. Favoriet in Middelburg, maar dan moet je het
nog wel doen tegen ONDO. Kansen in Veenendaal tegen SKF voor
VALTO 2, maar helaas niet de overwinning. VALTO A1 won en wacht op de clash volgende week tegen
ONDO A1. Eén van de wedstrijden om het kampioenschap. Om 10 uur in ’s-Gravenzande. Publiek is zeker
welkom daar! VALTO B1 verraste de gedoodverfde kampioen Fortuna/Delta Logistiek B1 bijna. VALTO D1
werd kampioen en VALTO D2 en F1 net niet. De E3, E4 en E6 weten wat scoren is, wat daar werden
respectievelijk 18, 15 en 11 doelpunten gescoord door VALTO!
Clinics
Niet alleen gaan we zelf clinics en gasttrainingen organiseren voor onze teams, maar voor maandag 7
oktober staat er een leuke op het programma voor VALTO B2. Zij hebben namelijk via de Simpel.nl-actie een
clinic gewonnen van Mick Snel en Jet Hendriks. Deze TOP spelers uit de Korfbal League gaan de B2 vast
wel wat nieuwe dingen leren. Wil je hier als trainer of speler ook bij zijn om te kijken, dan ben je van harte
welkom! Of misschien kun je wel handtekening bemachtigen van deze internationals. Nu is je kans!
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Talenten
Het talententraject is inmiddels begonnen. We zijn dit gestart als een pilot om enerzijds het talent uit de
oudere jeugdteams nóg meer mogelijkheden te bieden om zich te ontwikkelen en te verbeteren waar nodig
en anderzijds de aansluiting met de seniorenselectie te verbeteren. Het is dus een langetermijngedachte die
past binnen het beleid om steeds een stapje hogerop te komen. De spelers die in de eerste ronde meedoen
hebben inmiddels bericht gehad en mentoren Thom Voskamp, Laurens Verbaan en Martijn Dijkstra gaan
met ze aan de slag.
Week van de scheidsrechter
Je hebt het vast wel gemerkt afgelopen zaterdag, hetzij bij je eigenwedstrijd of op social media. De week van
de scheidsrechter is begonnen en hee; veel teams hebben zich van hun beste kant laten zien door een
presente mee te nemen. Heel goed! Was je het even vergeten of je had geen tijd om iets te regelen,
aanstaande zaterdag is je herkansing. De week duurt nu namelijk 8 dagen ;-)
Cursussen
De KT2 (Korfbal Trainer 2 - basiscursus), gaat door. Volgende week of de week erna zullen 9 cursisten van
VALTO en 2 van ONDO starten aan de opleiding onder begeleiding van Joyce van Haren. Wil je dit ook
doen? Wellicht doen we er later dit seizoen of volgend jaar nog eentje. Kijk vooral
op https://www.knkv.nl/opleidingen/technisch-kader-opleidingen/kt-2 om te zien wat je kunt leren. Niet alleen
erg leuk voor jezelf, maar ook voor de club en je toekomst. Je kunt er alleen maar beter van worden.
Overigens zijn de KT3-ers Rianne, Petra an Johan de begeleiders van onze cursisten. Allemaal heel veel
succes!
De KT3 (Korfbal Trainer 3 -als opvolger van KT2) gaan we voor volgend jaar inplannen. Qua begeleiding
wordt het dit seizoen te druk en we willen alles wel goed blijven doen.
Juryvoorzitter. Daarmee kun je bij wedstrijden met schotklok aan de jurytafel plaatsnemen als voorzitter.
Voor meer info, schiet mij even aan.
VOG aanvragen
Ook dit jaar starten er weer nieuwe trainers/coaches of andere vrijwilligers die allerlei toffe activiteiten voor
onze jeugdleden organiseren. Daar vragen wij standaard een VOG voor aan. Het kan ook zijn dat je VOG is
verlopen en dat we daarom een nieuwe voor je aanvragen. Heb je er eentje nodig, dan ontvang je vanzelf
bericht.
Openstaande vacatures
De TC is nog op zoek naar mensen die ook komend seizoen tot een succes willen maken met elkaar. Vind je
het leuk om je in te zetten voor onze gezellige club, meld je dan bij één van de TC-leden of via tc@ckvvalto.nl.
Wat staat er dan nog open?
Trainers (afwisselend) voor VALTO 6, 7 en 8
Trainers / begeleiders Kangoeroes
TC-Coördinator A en B
Namens de TC, Jan Jaap Elenbaas, vztc@ckv-VALTO.nl / 06-29585387

Schoonmaken Villa
We maken schoon op vrijdagavond van 19:00-20:00 uur.
De sleutel van de Villa kan op vrijdagavond vanaf 18.30 gehaald worden bij Jan Jaap Elenbaas,
Meidoornhof 21.
Op de volgende data zijn de volgende teams ingedeeld:

11/10 C2
18/10

C3

Alvast bedankt voor jullie inzet!
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Onze scheidsrechters
Iedere week zijn weer een aantal van onze mannen op pad om wedstrijden te fluiten.
Deze zaterdag was het de week van de scheidsrechter. Zie diverse meldingen over
ontvangen cadeautjes: deo, fles wijn, chocolade en vast nog andere dingen. Leuk dat
de meeste ploegen verenigingen hier aandacht aan besteden.
Afgelopen zaterdag
Bij een aantal wedstrijden was niet ingetekend en zodoende moesten we zelf een
aantal wedstrijden bemannen.
• VALTO C1: Max heeft dit geregeld.
• VALTO 3: Jan was bereid 2 wedstrijden te fluiten (hij moest ook nog ONDO 1
• VALTO 4: iemand van ODO; volgens mij is er geruild; weet niet of er iemand van ons bij ODO heeft
gefloten.
• VALTO 5: Pierre meldt: “Veo was beter de 1e helft. VALTO de 2e helft, puntendeling zou terecht zijn
geweest. Laat Veo echter vlak voor tijd de winnende treffer scoren...eindstand 11-12. Volgende
week naar de Dijk!
Buiten VALTO
Jan is naar buur ONDO geweest. Zij moesten tegen Korbis. Weet verder geen details. Wel dat Jan een fles
wijn kreeg. Geloof niet dat Jan ooit wijn heeft gedronken J.
Rick en Alex moetsen naar TOP 1 tegen DVO 1. Alex meldt: “Fluiten ging vrij gemakkelijk, weinig
bijzonderheden tijdens de wedstrijd, van 11-10 ruststand verdient naar een 23-20 overwinning.
Cock heeft na wat verwikkelingen met o.a. een blessure de draad weer opgepakt bij buur Dijkvogels. Cock
meldt: “De wedstrijd Dijkvogels-Paal centraal was een sportieve wedstrijd waarin een absolute
gelijkwaardigheid van beide ploegen het wedstrijdbeeld kenmerkte.
Ruststand 6-6 en eindstand 12-14”.
Wat betreft ons quotum was het vandaag een goede zaterdag!
Weer bedankt voor jullie inspanningen!
Komend weekend
Aanwijzingen komende zaterdag.
14:00 Twist 2

ODO 2

Cock Matthijsse

14:00 DeetosSnel 3 KCC / SO natural 3
15:30 DSC 1

Jan Korteland

Dalto / Klaverblad Verzekeringen 1 Rick Voskamp

Succes alvast!
Peter de Rijcke

Barbezetting komende week
Hieronder vinden jullie het schema van de barbezetting voor de komende weken.
• Degene die als eerste genoemd staat moet van tevoren de sleutel ophalen bij Teun Voskamp
(en vragen naar de kas en het alarm), Van Montegnestraat 2, 06-40673596. Stuur hem van
tevoren even een berichtje om wat af te spreken hierover. En als je de sleutel bij iemand
anders ophaalt ook even een berichtje naar Teun.
• Degene die de kantine afsluit moet de sleutels weer terugbrengen bij Teun Voskamp (kan
door de brievenbus).
• Als je erop staat, maar je kan niet dan zelf even voor vervanging zorgen.
Alvast bedankt voor jullie hulp, Mariëlle Ridder, 06-48761966
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Datum

Dag

Tijds
duur

Bezetting 1

Bezetting 2

Bezetting 3

10 okt

Do

19.30-23.30

Arie Dijkstra

12 okt

Za

8.15-12.00

Dita Poot

Lisette v Vliet

Ellen vd Kaaij

12 okt

Za

12.00-15.00

Kristel
Kagchelland
Nico
Kolenbrander
VALTO 6

Hilde Stolze

Denise Vermeer

12 okt

Za

15.00-18.00

Claudia vd
Voorn
VALTO 6

Liesbeth v
Staalduinen
VALTO 6

12 okt

Za

17.30-20.30

Hulp
keuken

Keuken

VALTO 6

GJ Stolk en
Arco Poot

Ruilbeurs voor schoenen
Vanwege groot succes gaan we weer een schoenenruilbeurs organiseren
De ruilbeurs is op de donderdag 19-10-2019 vanaf 18:30 tot 20:00 uur in de Villa.
Er is dan de mogelijkheid om tweedehands schoenen onderling te verkopen of te ruilen. Uiteraard wel even
je naam, maat, teamnummer en de prijs op de schoenen vermelden.
(Dit is geheel voor eigen verantwoording en schoenen die niet meer opgehaald worden gaan naar het
goede doel)
Heb je nog vragen bel even met Ramona 06 24283910
&
%
$
#
Groetjes van de kledingcommissie"
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Wedstrijdverslagen
VALTO troeft ONDO (M) af in Middelburg
Sponsors: Martin Stolze B.V. en Van Wensen Elektrotechniek B.V.

Na een week waarin de herfst toch echt zijn intreden heeft gedaan mocht ons vlaggenschip zich opmaken
voor een lange reis naar Sint Laurens, een dorp onder de rook van Middelburg. Daar moest gestreden
worden tegen één van de ploegen waartegen de punten toch wel gepakt moesten worden, gezien de
resultaten in de wedstrijden in voorgaande seizoenen tegen deze tegenstander. VALTO zit echter nog niet in
de juiste flow na de onnodig verloren wedstrijd tegen VEO en de moeizame overwinning op Excelsior. De
trouwe supporter weet dat het allemaal een stuk beter kan, maar dat komt er vooralsnog niet uit. Misschien
is dat wel de reden dat slechts 6 supporters achter het vlaggenschip waren aan gereisd. Een gelukje voor de
vereniging dat ik één van hen was, zodat jullie toch op de hoogte blijven van de verrichtingen van ons
vlaggenschip. Wij werden door ons vlaggenschip gelukkig wel getrakteerd op een mooie wedstrijd, waarin er
weer strijdlust was, mooie akties te zien en uiteindelijk een verdiende overwinning werd behaald.
In het voorprogramma speelden ONDO 2 tegen Oranje Wit 4, waarin de gasten bij ons arriveren al op een
veilige voorsprong stonden met nog tien minuten op de klok. De gasten trokken in deze wedstrijd aan het
langste eind en namen met de 11-15 eindstand de punten mee naar Dordrecht. Het werd in de tijd tot onze
wedstrijd zou gaan beginnen steeds drukker langs het veld, maar het “uit vak” bleef erg leeg. Met zes
VALTO supporters om het Lierse octet aan te moedigen startte de wedstrijd onder leiding van het arbitrale
duo Zwart en Pluister. VALTO schoot uit de startblokken na het eerste fluitsignaal en ging in hoog tempo op
zoek naar de openingstreffer. De eerste Zeeuwse aanval werd na één schot afgebroken en was het de beurt
aan ons. Ook onze eerste aanval was het nog niet raak, maar het zou niet héél lang duren voor de
doelpunten gingen vallen. Binnen vijf minuten hadden Bart, Thom en Laurens ons op een 0-3 voorsprong
gezet, voordat de thuisploeg de nul van het bord schoot. De volgende vijf minuten waren weer voor VALTO,
waarin de voorsprong werd uitgebouwd met drie treffers van Bart (2x) en Mees naar een 1-6 tussenstand.
Mede door de gewijzigde verdedigende tactiek van de thuisploeg ging het tempo uit de VALTO aanvallen en
wist de thuisploeg de doelpunten regen te stoppen. In de volgende fase zou VALTO maar één keer de korf
weten te vinden en kwamen de ploegen vijf minuten voor rust bij 7-7 weer op gelijke hoogte. Niet veel later
wist ONDO voor het eerst, en ook voor het laatst, op voorsprong te komen, maar Mees wist ons op slag van
rust weer naast ONDO te zetten en gingen we bij 8-8 rusten.
In de kleedkamers hebben ongetwijfeld beide coaches hun ploegen stevig toegesproken, want we waren er
nog lang niet en gezien de eerste helft kon het ook nog beide kanten op in deze wedstrijd. Van ONDO is wel
bekend dat zij nooit opgeven, zoals eigenlijk alle Zeeuwse ploegen, en VALTO zou het dus in de tweede
helft zeker niet makkelijk krijgen. Zij begonnen gelukkig weer scherp aan het tweede deel en wisten in no
time weer een gaatje van twee te slaan. De verdedigende tactiek van ONDO wisten we intussen snel op te
lossen, waardoor we weer op tempo konden aanvallen. Na zes minuten kreeg de thuisploeg uit een
strafworp weer de aansluiting, maar Mees en Maaike herstelde het verschil weer snel. Na acht minuten
besloot ONDO coach Van der Broeke een time out te nemen om zijn ploeg nog eens op scherp te zetten.
Het was echter Bart die direct na de time out de korf weer wist te vinden en de marge weer naar vier bracht.
Ook nu viel de doelpunten regen bijna tien minuten stil aan Lierse zijde, waardoor de thuisploeg halverwege
de tweede helft weer langszij kwam bij 13-13. Om ONDO in het laatste kwart weer te laten schakelen ging
Erik over tot wat wisselingen in de opstelling. Nikki (H) maakte plaats voor Nikki (S) en niet veel later werd
Mees naar de kant gehaald voor Thijs die nu samen met Laurens op jacht ging naar de nodige doelpunten.
Nadat Laurens de doelpuntloze periode doorbroken had was het Thijs die ons op 13-15 zette. Mees werd in
het andere vak ingebracht op de plaats van Bart, die op zijn beurt even later in het andere vak Thijs weer
verving. Hiermee wist VALTO in de slotfase de thuisploeg hun wil op te leggen en de voorsprong met nog
twee minuten op de klok uit te bouwen naar 13-17. ONDO wist echter nog niet van opgeven ( blijven
Zeeuwen hè) en wist nog een keer de korf te vinden. De eindstand werd echter door Bart op het bord
geschoten die in de laatste minuut met zijn vijfde treffer de stand op 14-18 zette. De strafworp die we
volgens mij in blessure tijd nog meekregen werd door de weggeëbde concentratie helaas gemist. Een meer
dan dik verdiende overwinning voor VALTO, wat duidelijk de lijn naar boven heeft ingezet. Er zijn natuurlijk
nog wat randjes die wel wat aangescherpt kunnen worden, maar voorlopig vinden we ons zelf terug op een
gedeelde 2e plaats. Volgende week wacht VALTO wel een grote uitdaging. Dan komt de ongeslagen
koploper Pernix op bezoek in De Lier. Zij zijn naast koploper ook de meest scorende ploeg in de poule met
19 doelpunten per wedstrijd. Met gemiddeld 14 treffers tegen doen zij het verdedigend ook heel goed.
VALTO 1 mag dus aan de bak volgende week. Hopelijk staat er dan weer een grote schare supporters langs
de lijn om hen te steunen in deze strijd. Ook VALTO 2 treft Pernix 2, wat in de competitie nu op gelijke
hoogte staat, waardoor VALTO 2 dus bij winst goede zaken kan doen.
Kom dus allemaal weer naar ons sportpark en moedig de ploegen luidruchtig aan.
Graag tot volgende week iedereen, Arno van Leeuwen.
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VALTO C1 - TOP C1
VALTO C1 kreeg zaterdag TOP C1 uit Sassenheim op bezoek. VALTO en TOP staan allebij onderaan in de
poule dus dat zou een tegenstander zijn die we moeten kunnen hebben.
Wij begonnen scherp en we konden er al heel snel twee in gooien. Daarna ging het redelijk gelijk op. Wel
konden wij de hele tijd net iets voor bijven. Toen de scheids aangaf dat de laatste minuut inging stonden wij
voor met 7-6, dus we speelde rustig over en probeerde het niet te spannend te maken. Maar helaas kon
TOP de bal onderscheppen en speelde een paar keer over, en maakte ze het gelijk 7-7.
Dus nog een vakwissen en nog maar een paar seconden op de klok. Wij gingen er nog vollebak voor maar
het bleef een gelijkspel. Maar dan hebben we toch weer een punt gepakt.
Groetjes Sven van Dijk

VALTO C2
Op deze mooie herfstdag hadden de meiden van VALTO C2 een latertje, dus goed uitgeslapen begonnen
ze met Sjors als gelegenheidscoach aan de wedstrijd. Met goed en snel rond spelen creëerde de meiden
een aantal goede kansen. Helaas gingen ze er niet allemaal in dus met een 1-2 voorsprong de rust in. Vol
goede moed de 2de helft in wat als snel naar een 1-3 voorsprong leidde. Avanti kwam terug tot 3-3 waarnaar
VALTO weer uit liep tot 3-5 met nog een aantal minuten te spelen kwam avanti weer op 4-5 En in de laatste
minuut helaas door een strafworp op 5-5 .Helaas geen overwinning voor de dames. Het spel was leuk en
goed om naar te kijken. Volgende week de laatste buiten wedstrijd dan gaan we voor de overwinning.
Supporters bedankt voor jullie aanwezigheid .Sjors bedankt voor het coachen tot volgende week!!
Mazzel Groetjes Isa

VALTO D1 – IJsselvogels D1
VALTO D1 - IJsselvogels D1 5 oktober Vandaag stond op veld 2 de mogelijke kampioenswedstrijd tegen de
andere kanshebber op het kampioenschap IJsselvogels op het programma. De ouders en supporters van de
D1 stonden bij aanvang van de wedstrijd nog wat te kletsen of met dugouts te slepen langs de lijn toen er
plotseling ineens 0-1 op het scorebord stond. De spelers waren blijkbaar zelf ook nog niet helemaal bij de
les. Waarschijnlijk kwam het door de bonte verzameling aan wedstrijdshirts van de tegenstander die
daarmee probeerde onze D1 van de wijs te brengen. Missie tot zover geslaagd voor die vreemde Vogels uit
Moordrecht. Gelukkig stelde Sara al snel met de 1-1 orde op zaken en moest de tegenstander uit een ander
vaatje gaan tappen. De mooie 2-1 van Danique volgde rap erna en na de wissel scoorden de andere dames
in het team Jonne en Isis de 3-1 en 4-1. De gemiste strafworp voor 5-1 ging helaas mis, maar dit mocht de
pret niet drukken. Na de rust scoorde wederom Danique nu wel de 5-1 en werd het nog net voor de wissel 61 door een strafworp en het enige mannelijke doelpunt van vanochtend van Frenk. Na de wissel werd het
nog 7-1 door het tweede punt van Isis, die hierna direct een publiekswissel kreeg en vervangen werd door
Anouk. Kort hierna was het einde wedstrijd en was VALTO D1 ongeslagen KAMPIOEN!!! Uiteraard werd dit
met nodige feestelijkheden en de niet te versmaden slagroomtaart gevierd in de kantine.

Avanti D3 - VALTO D2
VALTO D2 had heel veel zin in de wedstrijd tegen Avanti. We hadden bijna alle veldwedstrijden in deze
najaarspoule gewonnen en we durfden heel heel voorzichtig vooruit te kijken en bij winst zou dit dus een
kampioenswedstrijd worden. Er waren veel enthousiaste supporters meegereisd naar Pijnacker om ons aan
te moedigen ! Geweldig ! Sjors en Floris (helaas moesten we Rolf missen) vertelden vooraf ons de
benodigde tips en tactieken.
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Bijzonder scoren bij
het team van
LagerwerfWonen
Een nieuw interieur scoren? Maak er
dan een thuiswedstrijd van: bij Lagerwerf Wonen
aan de Hoofdstraat 175. Het gemak van alles onder één dak,
van gordijnen tot wandbekleding, van raamdecoratie tot vloerbedekking. En u heeft er het voordeel van een persoonlijke
aanpak, compleet met stylingadvies op maat. Kom ook thuis
bij Lagerwerf Wonen!

Hoofdstraat 175, 2678 CJ De Lier T 0174 513589
info@lagerwerfwonen.nl www.lagerwerfwonen.nl

De wedstrijd begon al redelijk snel met een voorsprong van 3-0
voor Avanti ! Jammer ! Echter VALTO liet zich absoluut niet in
een hoek drukken. We gingen uiteindelijk de rust in met 4-3.
Tijdens de rust werd onze groep bij elkaar gebracht en net als
in iedere wedstrijd waren we enthousiast en nu dubbel gretig
om te gaan winnen. We begonnen na de rust weer vol goede
moed.
Maar, helaas ontving Avanti in de tweede helft nog een
strafworp van de scheidsrechter van Avanti en werd het
tenslotte 6-4. VALTO bleef strijdlustig, echter we leden nogal
eens balverlies ! Maar, ondanks het verlies van VALTO gingen
we er volledig voor, echter was het voor iedereen een
teleurstelling dat wij de wedstrijd niet met winst hadden kunnen
afsluiten ! Echter, wij blijven vechten en volgende week staan
wij weer fris en fruitig klaar om de strijd aan te gaan met
Excelsior D2 in Delft. En als we dit winnen, dan kunnen we
tweede in de poule worden, maar laten we niet op de zaken
vooruit lopen ! We zullen volgende week eerst vol aan de bak
moeten !! Sjors en Floris, weer heel hartelijk bedankt voor het
uitstekend leiden van de wedstrijd ! Hopelijk kan Rolf volgende
week ook weer van de partij zijn !
Ook konden wij mede dankzij de bijdrage van alle ouders van
de D2, en Ramona in het bijzonder, een gezonde
groente/fruitbak aan de scheidsrechter van Avanti
overhandigen op de dag van de scheidsrechter !
Super bedankt voor dit prachtige stuk teamwork !
Groetjes van Eline

Meervogels E2 - VALTO E2 (zaterdag 28 september)
Vandaag nam de E2 het opnieuw op tegen Meervogels. Vorige week was een spannende wedstrijd die
uiteindelijk helaas werd verloren. Zonder Dieke ging de E2 voor een revanche. De E2 begon de wedstrijd fel,
er werd al snel gescoord en de E2 kwam op voorsprong, maar halverwege stond het toch 6-6. De tweede
helft werd er door Meervogels een derde jongen ingebracht en verloor de E2 een beetje hun concentratie.
Meervogels profiteerde hiervan, was trefzeker en zo eindigde de wedstrijd in 19-7.
Volgende week is Excelsior de tegenstander, de vorige wedstrijd tegen Excelsior werd gewonnen, met
zelfvertrouwen reist de E2 zaterdag af naar Delft.
Groetjes Jet en Anne Marie

VALTO E4 – KVS/Maritiem E2
De ochtenddauw trok langzaam weg, 4 toppers van VALTO en de 2 coaches begonnen aan de warming-up.
De spelers waren inmiddels warm, terwijl de coaches trillende van de kou de laatste aanwijzingen stonden te
geven. Nadat het eerste fluitsignaal werd gegeven, begon VALTO E4 vol energie in de aanval. Dit leverde al
snel de eerste doelpunten voor VALTO op. Met veel passie gingen ze de strijd verder aan. Daar waar Julia in
het begin goede ballen ving en goed vrij stond, vergat ze één ding, namelijk op de korf schieten. Gelukkig
kreeg ze dat later goed door, en vlogen de volgende ballen er mooi in. Zelfs de strafworp die zij kreeg, ging
er moeiteloos in. KVS probeerde nog van alles, dat leverde uiteindelijk 2 doelpunten op. De 4 toppers die als
een team stonden te spelen en genoeg energie hadden om de gehele wedstrijd te spelen, (de geregelde
invalster werd zelf vriendelijk bedankt), gingen met 15 doelpunten het veld af. Na afloop werd de
scheidsrechter in het zonnetje gezet, met een bedankje, in het kader van de “dag van de scheidsrechter”.In
de kantine werd de overwinning gevierd samen met de toen bijna jarige Julia. Gefeliciteerd.
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VALTO F2 - Fortuna/Delta logistiek F3
Het was een heel koude ochtend, dus het team van VALTO wilde snel warm worden en ging fanatiek van
start. Zo scoorde VALTO al snel en werd het 1-0, daarna scoorde VALTO nog een keer (2-0). Een heel goed
begin, maar daarna kwam Fortuna ook volop in actie en na de eerste 10 minuten stond het gelijk (2-2).
Aan het begin van de 2e tien minuten scoorde Fortuna (2-3), gelukkig maakte VALTO het alweer snel gelijk
(3-3). Daarna lukte het bij VALTO even niet zo goed en kon Fortuna makkelijk 2 punten scoren (3-5).
Na een korte pauze met iets drinken en een hapje fruit, ging VALTO er weer met frisse moed tegenaan.
Helaas lukte na de pauze het verdedigen bij VALTO niet meer zo goed. Hier maakte Fortuna gebruik van en
zo kwam VALTO helaas op een nog grotere achterstand. VALTO bleef moed houden en de laatste 5
minuten deed VALTO nog heel erg zijn best om ook nog wat punten te halen en werd er nog twee keer
gescoord. Zo verloren we de wedstrijd uiteindelijk met 5-10 en met strafschoppen werd het 4-4.
Jullie hebben goed gespeeld jongens en meiden en jullie scoren al steeds meer. Volgende week weer een
nieuwe kans tegen DES, dan gaan we er gewoon weer voor!
Groetjes van Bente en Anja

Weidevogels F2 – VALTO F3
Na alle regen van afgelopen week is het deze zaterdagmorgen gelukkig droog sommige hadden wat last van
kou maar door de opgebouwde wedstrijdspanning kreeg iedereen het uiteindelijk warm genoeg. De F3
vertrekt vandaag zonder Janna en coach Lisanne, maar wel met coach Sanne en een zestal spelers, om
8.00 uur naar sportpark Merenveld te Bleiswijk om daar aan te treden tegen de Weidevogels F2. Goed op
tijd aangekomen. Het was deze week naast de week van de boeren de week van de scheidsrechters en om
deze reden werd er eerst een cadeau overhandigd aan scheidsrechter Laura van Rijn. Na de korte
dankwoord kon de strijd echt beginnen. Weidevogels F2 begon fel en kon al in de derde minuut op 1-0
voorsprong komen.VALTO F3 bleef opletten met een goede kans voor Des in de vijfde minuut. VALTO
speelde lekker maar kon niet voorkomen dat de voorsprong voor de Weidevogels groter werd met 2-0 in de
negende minuut en 3-0 in de zestiende minuut. En met 3 punten achterstand mocht er een superspeler in
het veld komen. Dit was Juul en zij had maar weinig tijd nodig om deze titel waar te maken en zij kon de 3-1
maken. Na 2 keer 10 minuten moesten we wisselen van veld, In de derde fase van de wedstrijd kon
Weidevogels weer scoren en werd het 4-1. Superspeler Kjell mocht in de wedstrijd komen en met een aantal
kansen kon Daily de 4-2 maken waarna de superspeler weer uit het veld kon. Kort daarna wist Weidevogels
weer te scoren en werd het 5-2. Des erin als superspeler en in de laatste fase van de wedstrijd werd er goed
samengespeeld en kon Juul nog kort achter elkaar twee keer scoren met de eindstand 5-4. Kortom nipt
verloren ondanks de inhaalslag op het einde en zoals Nico Broekhuysen het bedoeld heeft. Rens, Kjell, Des,
Juul, Daily en Fien goed gespeeld en op naar volgende week tegen Vriendenschaar, 9.30 uur aanwezig.
Groetjes Kjell en Ron

Algemene ledenvergadering maandag 14 Oktober 2019
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